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Asociatia RENINCO ROMANIA 
 

Reteaua Nationala de Informare si Cooperare  
pentru integrarea in comunitate a copiilor si tinerilor  

cu cerinte educative speciale  
 

Buletin Informativ nr. 33, anul 3, saptamana 30 noiembrie – 6 decembrie 2015 

 

Cuprins: 
 Sf Andrei, Ocrotitorul României 

 1 Decembrie – ziua României 

 3 decembrie – Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități 

 5 decembrie – Ziua internațională a voluntarilor 

 Mii de perechi de pantofi au invadat o piață din Paris 

 142 de persoane au murit din cauza violenţei domestice, în 2014 

 Impresionant: Nu își poate mișca mâinile, dar a învățat să facă minuni pentru alte persoane 

 Telefonul Vârstnicului – prima linie telefonică adresată seniorilor 

 Pensionarii vor plăti mai puțin pentru contribuția de sănătate, din 2016 

 Cinci rase de câini, recomandate pentru copii 

 Vrei sa scrii super-rapid la tastatura? Trucuri pe care trebuie sa le stii! 

 Magic National 
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 Sf. Ap. Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei 
 

Sfantul Andrei - Ocrotitorul Romaniei 
Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat in anul 1995 ca sarbatoarea Sfantului Andrei 

sa fie insemnata cu cruce rosie in calendarul bisericesc, iar in anul 1997 Sfantul Andrei a fost 

proclamat "Ocrotitorul Romaniei". Ziua de 30 noiembrie a fost declarata sarbatoare bisericeasca 

nationala. 

 

Pestera Sfantului Andrei 
Pestera in care se crede ca a vietuit Sfantul Apostol Andrei, cat timp a propovaduit pe teritoriul 

romanesc, se afla la aproximativ 4 km sud-est de localitatea Ion Corvin, judetul Constanta. In 

actuala biserica din pestera, in pronaos, intr-o nisa, se afla un fel de pat, scobit initial in piatra, 

despre care traditia spune ca pe el se odihnea apostolul Andrei. In vara anului 1944, Pestera 

transformata in biserica a fost sfintita de catre Episcopul Tomisului, Chesarie Paunescu. La scurt 

timp dupa aceasta, trupele rusesti invadatoare au distrus-o. Abia dupa 1990, prin ravna cuviosului 

monah Nicodim Dinca, biserica a fost refacuta si redata cultului. Astazi, mii de credinciosi vin aici 

pentru a se ruga pe locul unde a trait Apostolul Andrei. 
sursa: www.crestinortodox.ro/.../sfantul...andrei/sfantul-andr..., autor Adrian Cocosila 

 

 

 3 decembrie  – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 
 

În 1992, la încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilităţi (1983-1992), 

Adunarea Generală ONU a proclamat ziua de 3 decembrie ca Zi Internaţională a Persoanelor cu 

Dizabilităţi (Rezoluţia 47/3).  

 

Adunarea Generală ONU a făcut apel la statele membre să marcheze această zi pentru ca persoanele 

cu dizabilităţi să fie tot mai mult integrate în societate (Rezoluţia 47/88).  

 

Pentru 3 decembrie 2015, tema stabilită de Adunarea Generală ONU este Inclusion matters: 

access and empowerment for people of all abilities, în traducere Incluziunea este esențială: 

accesul și responsabilizarea tuturor persoanelor, indiferent de abilitățile lor! – 
 

 

 Ziua Internationala a Voluntarilor – 5 decembrie 
 

In anul 1985, Organizatia Natiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie - Ziua Internationala a 

Voluntarilor, sarbatorita de atunci in intreaga lume. 

 

In România, Legea 78/2014 a voluntariatului aduce schimbari majore fata de legislatia anterioara. 

Principalele reglementari includ: 

•    Recunoasterea voluntariatului ca experienta profesionala in domeniul studiilor absolvite. 

•    Posibilitatea ca voluntarul sa obtina, la cerere, un certificat de voluntariat (certificat de abilitati) 

emis de organizatia gazda si asumat de catre reprezentantul legal al acesteia. Legea prevede si ce 

trebuie sa contina aceste certificate de voluntariat. 

http://www.crestinortodox.ro/sfantul-apostol-andrei/72885-pestera-sfantului-andrei
http://www.crestinortodox.ro/.../sfantul...andrei/sfantul-andr
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•     Obligativitatea incheierii in forma scrisa a unui contract de voluntariat intre voluntar si 

organizatia gazda, si detalierea obligatiilor si drepturilor de ambele parti. 

•    Definirea termenului de coordonator de voluntari si a atributiilor sale in cadrul organizatiei 

gazda. 

•    Posibilitatea alocarii unei cote din bugetul de stat local sau national pentru implementarea 

activitatilor de voluntariat. 

•    Definirea fisei de protectie a voluntarului, ca instrument de protectie si securitate in munca in 

cadrul activitatii de voluntariat. 
 https://www.facebook.com/permalink.php?id... 

 

 Mii de perechi de pantofi au invadat o piață din Paris 

 

Mii de persoane care voiau să participe la un marș împotriva schimbărilor climatice care 

urma s aibă loc la Paris, dar care a fost anulat din motive de securitate, au găsit un mod inedit 

de a protesta. 

 

Oamenii care sunt îngrijorați din cauza schimbărilor climatice au pus, într-un gest simbolic, mii de 

perechi de pantofi în Place de la Republique, pantofi care să ”le țină locul”, întrucât ei nu mai pot 

participa la protest.  

 

O mulțime de persoane au donat câte o pereche de pantofi pentru acest ”protest tăcut”. Printre ei, și 

Papa Francisc. 
sursa : http://www.realitatea.net/mii-de-perechi-de-pantofi-au-invadat-o-piata-din-paris-ce-

simbolizeaza_1840112.html#ixzz3stsztDfy  

 

http://www.realitatea.net/mii-de-perechi-de-pantofi-au-invadat-o-piata-din-paris-ce-simbolizeaza_1840112.html#ixzz3stsztDfy
http://www.realitatea.net/mii-de-perechi-de-pantofi-au-invadat-o-piata-din-paris-ce-simbolizeaza_1840112.html#ixzz3stsztDfy
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 142 de persoane au murit din cauza violenţei domestice, în 2014 

 

 

Numărul victimelor care au suferit abuzuri care se încadrează în conceptul de violență 

domestică a scăzut în 2015, în condițiile în care până acum au fost înregistrate 9.014 cazuri de 

violență în familie, față de 11.598 de cazuri anul trecut, a declarat, vineri, ministrul Muncii, 

Ana Costea. 

 

"Se înregistrează o scădere cu 24% față de anul 2013. Nu pot să ascund urmare a relelor tratamente 

victimele violenței domestice ce ajung să înceteze din viață, numărul deceselor înregistrate în 2014 

ca urmare a acestor rele tratamente sau abuzuri fiind de 142 de persoane. Acestea sunt datele 

înregistrate oficial și sunt situații care nu ne sunt comunicate, care nu pot fi cuprinse în statistici 

pentru că există o teamă a persoanelor care suportă aceste violențe de a denunța aceste acte, le este 

teamă de consecințe, de agravarea abuzurilor care se pot răsfrânge ulterior asupra lor. Pe de altă 

parte pot fi persoane care fie suferă de deficiențe fizice sau psihice și atunci nu au capacitatea de a 

anunța singuri violențele sau relele tratamente pe care le suportă. Copiii sunt cei care suportă cel 

mai mult aceste violențe domestice iar pe locul doi se află femeile", a declarat ministrul muncii care 

a participat la lansarea unui call-center pentru victimele violenței domestice. 

 

Numărul la care pot apela victimele violenței domestice este 0800.500.333, o linie telefonică 

gratuită la care operatorii vor răspunde non-stop. Aceștia vor direcționa victimele către 42 de echipe 

de intervenție interinstituționale și multidisciplinare înființate la nivelul celor 41 de județe și al 

Municipiului București. 
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Linia telefonică a fost înființată în cadrul proiectului START — o viață de calitate în siguranță, 

derulat de ANES pentru a preveni și combate violența domestică și traficul de persoane. 
sursa: http://www.realitatea.net/142-de-persoane-au-murit-din-cauza-violentei-domestice-in-

2014_1839187.html#ixzz3smCrBn3A, 27 nov2015  

 

 

 Impresionant: Nu își poate mișca mâinile, dar a învățat să facă minuni pentru alte 

persoane 

 

 

 

Povestea de mai jos te va convinge că pasiunea și voința nu pot fi limitate de anumite 

dezabilități fizice. Jessica Ruiz este o tânără care suferă de o boală rară, care i-a 

imobilizat mânile și palmele, asta însă nu a oprit-o să-și îndeplinească visul. 

http://www.realitatea.net/142-de-persoane-au-murit-din-cauza-violentei-domestice-in-2014_1839187.html#ixzz3smCrBn3A
http://www.realitatea.net/142-de-persoane-au-murit-din-cauza-violentei-domestice-in-2014_1839187.html#ixzz3smCrBn3A
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 Jessica a devenit un make-up artist de succes, deși nu-și poate pune în mișcare mâinile. Tânăra 

suferă din copilărie de artrogripoză, o afecțiune a sistemului musculo-scheletic, caracterizat prin 

deformări ale membrelor, articulațiilor și mușchilor. 

 

Cu  alte cuvinte, tânăra nu-și poate mișca mâinile și palmele. Ruiz a trecut printr-o adevărată 

tragedie de mic copil. La școală era luată în râs de către colegi, însă asta nu i-a distrus dragostea de 

viață. 

 

Tânăra a visat dintotdeauna să fie make-up artist. A început să se machieze singură ținând rimelul și 

creionul pentur ochi cu ambele mâini. Din primele încercări, tânăra a înțeles că are talent: „Când am 

venit pentru prima dată la școală machiată, fetele care mă batjocoreau și-au schimbat imediat 

atitudinea față de mine. S-au mirat cât de frumoasă pot fi. Nu mi-am oprit prin asta toți dușmanii, 

însă am obținut o mare încredere în mine” — a recunoscut Jessica. 

 

După ce a absolvit școala, tânăra era mai mult decât sigură care-i va fi profesia.  Tânăra a apelat la 

mai multe școli pentru make-up, însă i-au fost închis ușile. 

 

Jessica nu a renunțat însă la visul de a învăța arta machiajului –  a început să privească lecții online 

de pe Youtube. Analizând atent fiecare video Jessica practica tehnica machiajului pe tenul surorii 

sale. În câteva luni tânăra a cucerit sute de femei care i-au devenit cliente fidele. 
sursa ://www.realitatea.net/impresionant-nu-i-i-poate-mi-ca-mainile-dar-a-inva-at-sa-faca-minuni-pentru-alte-

persoane_1839551.html#ixzz3snzfxXmr  

 

 

 

 Telefonul Varstnicului - prima linie telefonica adresata seniorilor 

Fundatia Vodafone a finantat infiintarea primului program telefonic gratuit de ajutor si consiliere 

dedicat batranilor din Romania.  

 

Fundatia Principesa Margareta a Romaniei a anuntat recent lansarea liniei Telefonul Varstnicului - 

prima linie telefonica gratuita de ajutor si consiliere dedicata varstnicilor. Proiectul se desfasoara in 

parteneriat cu Fundatia Vodafone Romania, care l-a finantat cu suma de 68.500 Euro, prin 

programul Mobile for Good. 

  

Telefonul Varstnicului este o linie telefonica gratuita si confidentiala, care raspunde nevoilor tuturor 

varstnicilor din Romania, fie ca vorbim de informare, consiliere, sau sprijin practic si emotional.  

 

La numarul de telefon 0800 460 001, persoanele varstnice pot primi sfaturi sau indrumari din partea 

operatorilor specializati in asistenta sociala ai Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei. Cu alte 

cuvinte, linia telefonica vine in sprijinul tuturor batranilor care: 

 

 au nevoie de o informatie sau un sfat si nu stiu cui sa i se adreseze 

 se simt singuri si doresc un prieten la celalalt capat al firului 

 au fost sau pot fi abuzati si ale caror drepturi au fost incalcate si au nevoie de sfat si 

indrumare 

 doresc sa se implice in viata comunitatii si nu stiu cum sa o faca 

http://www.realitatea.net/impresionant-nu-i-i-poate-mi-ca-mainile-dar-a-inva-at-sa-faca-minuni-pentru-alte-persoane_1839551.html#ixzz3snzfxXmr
http://www.realitatea.net/impresionant-nu-i-i-poate-mi-ca-mainile-dar-a-inva-at-sa-faca-minuni-pentru-alte-persoane_1839551.html#ixzz3snzfxXmr
http://www.telefonulvarstnicului.ro/
https://www.vodafone.ro/despre-noi/implicare-sociala/fundatia-vodafone/proiecte/mobile-for-good/proiecte/index.htm
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De asemenea, initiativa se adreseaza si celor care doresc sa semnaleze un abuz sau o situatie dificila 

a unui batran. 

Linia telefonica este disponibila de luni pana vineri, intre orele 08:00 si 20:00. Totodata, in zilele de 

weekend, voluntarii special pregatiti ai Fundatiei vor apela varstnicii afectati de singuratate. 

 

 
Problemele batranilor si nevoia proiectului 

 

Proiectul Telefonul Varstnicului a plecat de la o serie de realitati dureroase care ii afecteaza pe 

batranii din Romania, dar nu numai.  

Conform unui studiu realizat de GFK pentru Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, 

aproximativ 1.500.000 de varstnici din Romania sunt afectati de singuratate. Studiul mai arata ca 

situatia financiara precara, problemele de sanatate, dependenta de ceilalti, sentimentul de inutilitate 

si de singuratate, precum si lipsa interlocutorilor, sunt cele 5 probleme principale cu care se 

confrunta varstnicii din Romania. 

Totodata proiectul vine ca raspuns la problema imbatranirii populatiei. Conform INS, peste 3 

milioane de persoane au peste 65 de ani, in Romania. Daca luam in considerare emigrarea tinerilor, 

maladiile moderne, insuficienta resurselor umane si financiare specializate, precum si lipsa unui 

sistem integrat de suport, toate acestea ne arata ca un procent insemnat dintre batrani traiesc singuri, 

izolati si lipsiti de contact social. 
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Despre programul "Mobile for Good" al Fundatiei Vodafone Romania 

Asa cum am amintit, proiectul a fost realizat in parteneriat si cu finantarea Fundatiei Vodafone 

Romania. Acest lucru s-a facut prin programul „Mobile for Good” al Fundatiei, prin care aceasta 

finanteaza proiecte care folosesc tehnologia mobila pentru a rezolva probleme sociale presante, 

pentru a imbunatati viata oamenilor si a genera schimbarea in societate. 

 

Asa cum explica Angela Galeta, directoarea Fundatiei Vodafone Romania, ”data fiind 

activitatea companiei Vodafone, suntem onorati de colaborarea cu Fundatia Principesa Margareta 

a Romaniei, alaturi de care incercam sa contribuim la cresterea calitatii vietii persoanelor in 

varsta singure, prin intermediul tehnologiei. In acelasi sens, fie ca vorbim de telefoane pentru 

persoanele varstnice sau de retelele mobile portabile, de care oamenii din zone afectate de dezastre 

naturale pot beneficia instantaneu, tehnologia mobila a dovedit ca poate salva vieti omenesti, sau 

le poate face considerabil mai bune.” 

 

Mobile for Good a fost lansat in Romania in 2012 si este un program strategic al Fundatiei 

Vodafone Romania. Prin intermediul sau se deruleaza un numar de 19 proiecte, cu o valoare 

cumulata de 860.000 de euro si care se adreseaza unui numar total de 16.735 de beneficiari.  

Mai multe detalii despre program si proiectele finantate prin intermediul sau puteti gasi pe site-ul 

Fundatiei Vodafone.  
sursa: http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/telefonul-varstinicului-prima-linie-telefonica-adresata-

seniorilor.html#sthash.lsZVdm1I.dpuf 

 

 
 Pensionarii vor plăti mai puțin pentru contribuția de sănătate, din 2016 

 

Contribuția de sănătate (CASS) va fi reținută, din 2016, doar pentru partea din pensie care 

depășește valoarea punctului de pensie, care va fi 871 lei, potrivit noului Cod fiscal. În 

prezent, CASS este datorată pentru suma care depășește 740 lei. 

 

Noul Cod fiscal, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016, prevede că pentru pensii baza lunară 

de calcul al CASS va fi numai partea de venit care depășește valoarea unui punct de pensie stabilit 

pentru anul fiscal respectiv. 

În prezent, baza lunară de calcul al CASS o reprezintă numai partea de venit care depășește nivelul 

de 740 lei. 

 

Cât vor câștiga pensionarii, exemple 
Acum, pentru o pensie de 1.000 lei, CASS de 5,5% se calculează la diferența dintre 1.000 lei și 740 

lei, respectiv la 260 lei. Suma datorată bugetului ca CASS este de 14 lei. 

Din 2016, pentru aceeași pensie, calculul CASS se va aface asupra diferenței de 128,3 lei dintre 

pensia de 1.000 lei și valoarea punctului de pensie de 871,7 lei, anunțată prin raportul la proiectul de 

https://www.vodafone.ro/despre-noi/implicare-sociala/fundatia-vodafone/proiecte/mobile-for-good/proiecte/index.htm
https://www.vodafone.ro/despre-noi/implicare-sociala/fundatia-vodafone/proiecte/mobile-for-good/proiecte/index.htm
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/telefonul-varstinicului-prima-linie-telefonica-adresata-seniorilor.html#sthash.lsZVdm1I.dpuf
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/telefonul-varstinicului-prima-linie-telefonica-adresata-seniorilor.html#sthash.lsZVdm1I.dpuf
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buget al Ministerului Finanțelor. În 2015, valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei, urmând să 

fie majorată, conform raportului menționat, cu 5% în 2016. 

Pentru o pensie de 1.500 lei, CASS datorată acum este de 42 lei, iar, din 2016, va fi 34 lei. 

Pentru pensiile de peste 1.000 lei se plătește și impozit pe venit de 16%, dar numai pentru suma care 

depășește acest plafon. 
sursa http://www.profit.ro/stiri/economie/pensionarii-vor-plati-mai-putin-pentru-contributia-de-sanatate-din-2016-

14473856, autor Diana Zaharia 

 

 Cinci rase de câini, recomandate pentru copii 

 

Studiile au demonstrat că acei copii care provin din familii deţinătoare de animale de 

companie au un grad ridicat de empatie şi aptitudini sociale superioare celor care nu au un 

animal în casă. 

 

Iată un top cinci de rase de câini, recomandate pentru copii.  

 

1.Pudel: este un câine hipoalergenic, inteligent şi foarte răbdător. Învaţă uşor să îşi facă nevoile fie 

într-un loc special amenajat în casă, fie să iasă afară. Se ataşează de întreaga familie şi nu doar de o 

singură persoană aşa cum fac multe alte rase, respectă toate indicaţiile stăpânilor şi are un caracter 

http://www.profit.ro/stiri/economie/pensionarii-vor-plati-mai-putin-pentru-contributia-de-sanatate-din-2016-14473856
http://www.profit.ro/stiri/economie/pensionarii-vor-plati-mai-putin-pentru-contributia-de-sanatate-din-2016-14473856
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plăcut. Este un animal de companie foarte activ, e pregătit pentru plimbări lungi şi să se joace cu 

mingea atâta timp cât poţi. Dacă nu ai grijă să îi asiguri un program de exerciţii corect, este 

predispus la îngrăşare. Acasă, trebuie să îi faci baie o dată pe săptămână. Pudelul are o durată de 

viaţă de 10-12 ani. 

 

 

2. Golden Retriever: este un câine inteligent şi loial, iar în cei 10-12 ani de viaţă va deveni un 

membru adevărat al familiei. Copiii se vor juca ore în şir cu el, dar ai grijă să nu îl tragă de păr. 

Golden Retriver-ul trebuie dresat de mic pentru a învăţa să socializeze cu alţi câini şi să îşi 

controleze energia deoarece este un câine foarte activ. Dresarea acestei rase este o plăcere deoarece 

poate învăţa până la 240 de comenzi, cuvinte şi fraze. Trebuie să îl speli doar atunci când este 

necesar ca să te asiguri că nu se va îmbolnăvi, căci această rasă este predispusă la alergii ale pielii. 

 

 

3. Labrador: este răbdător prin natura sa şi foarte loial. Singurul obiectiv al labradorilor este să le 

facă pe plac stăpânilor. Dresajul acestei rase trebuie făcut de timpuriu pentru că mai târziu 

stăpânilor le va fi mai greu să impună respectarea regulilor. Dacă încerci să îl disciplinezi prin 

autoritate, îi vei răni sentimentele, ceea ce poate avea consecinţe neplăcute. Sunt uşor de îngrijit, dar 

năpârlesc în tot timpul anului. Trebuie să îi faci baie doar atunci când este necesar ca să nu îi se 

usuce pielea. 

 

 

4. Mops: este ideal pentru copii deoarece este un câine foarte loial. Este de dimensiuni mici aşa că 

nu va trebui să îţi faci griji că îţi va răni copilul, dar asigură-te că nici copilul nu se va juca agresiv 

cu el. Este extrem de inteligent şi raspunde bine la laude pozitive. În timpul dresajului, stăpânii 

trebuie să fie calmi şi să nu ţipe, pentru că mopsul este sensibil la tonul vocii. Este, de asemenea, o 

rasă leneşă, deci e important să îl scoţi constant la plimbare ca să nu aibă o problema de obezitate. 

Se va simţi de multe ori iritat atunci când se simte ignorat sau când este certat. Trebuie să fie periaţi 

o dată la două săptămâni şi să le cureţi în mod regulat faldurile de pe faţă şi urechile. Are o durată 

de viaţă de 12-15 ani. Cele mai dese probleme de sănătate sunt deficienţele respiratorii, cauzate de 

botul foarte scurt. 

 

 

5. Beagle: îi place să se joace şi să alerge şi este cel mai fericit atunci când este în preajma 

oamenilor. Rasa are o durată de viaţă de 10-14 de ani, aşa că este un partener de viaţă lungă. Există 

însă câteva aspecte la care trebuie părinţii trebuie să fie atenţi: este un câine încăpăţânat, deci un 

dresaj corect şi constant este absolut necesar. Trebuie, de asemenea, să aibă un program de mese 

strict deoarece îi place să mănânce mult. În plus, trebuie să îţi înveţi copiii să nu se joace cu câinele 

în timp ce mănâncă deoarece acest lucru îl enervează. Are simţul mirosului foarte ascuţit, de aceea 

dacă simte miros de mâncare o va lua repede la fugă în acea direcţie. Este bine să îl ţii în lesă ca să 

eviţi astfel de probleme. Beagle-ul are blana scurtă, aşa că trebuie să fie periat doar o dată pe 

săptămână, dar năpârleşte foarte mult. 
sursa: http://www.realitatea.net/cinci-rase-de-caini-recomandate-pentru-copii_1837660.html#ixzz3sWmJ9U3F  

 

 

http://www.realitatea.net/cinci-rase-de-caini-recomandate-pentru-copii_1837660.html#ixzz3sWmJ9U3F
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 Vrei sa scrii super-rapid la tastatura? Trucuri pe care trebuie sa le stii! 

 

Cu totii ne dorim sa putem tasta cat mai rapid, insa nu tuturor ne iese acest lucru. Exista 

si cursuri speciale de redactare, dar totul se poate invata si acasa. 

 

In primul rand, pentru a reusi sa scrii cat mai repede la tastatura este nevoie de experienta. Astfel, 

redacteaza multe texte si iti poti imbunatati timpii in care termini de scris un text. 

 

In al doilea rand, pozitia corpului este foarte importanta daca vrei sa reusesti sa tastezi rapid. Cand 

stai la calculator, spatele trebuie tinut drept, iar distanta dintre ochi si monitor trebuie sa fie 

corespunzatoare. Aceasta distanta poate fi masurata foarte usor: atunci cand intinzi mana, sa atingi 

ecranul cu varful degetelor. 

 

Revenind la tastat, in timp ce faci acest lucru, incheietura trebuie sa fie sprijinita de masa sau birou, 

iar umerii sa fie relaxati. Foarte importanta este si pozitia picioarelor. 

 

Cel mai important este insa sa stii cum sa-ti folosesti degetele atunci cand scrii la tastatura. Fiecare 

deget trebuie folosit pentru anumite taste, pentru a nu te incurca in timp ce tastezi. 
sursa: http://www.divahair.ro/timp_liber  

 
 Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo pentru decembrie, 

ianuarie și februarie 

 

 În această iarnă ne așteaptă o vreme cu temperaturi apropiate de normele 

climatologice, însă cu precipitații peste medie. 

 

http://www.studentie.ro/cursuri


 

RENINCO - Buletin Informativ nr. 33, anul 3, saptamana 30 noiembrie – 6 decembrie 2015 

 

 

 

P
ag

e1
2

 

 

 

DECEMBRIE 

În prima lună de iarnă, temperaturile medii lunare vor fi, în general, apropiate de normele 

climatologice, încadrate la—0,8 grade Celsius. În sud-estul și local în sudul și vestul țării valorile 

termice pot fi mai ridicate decât acestea, conform Agerpres. Ca valori termice medii, meteorologii 

estimează pentru zona Transilvaniei și Moldovei temperaturi cuprinse între—5 și zero grade 

Celsius, pentru Maramureș și Oltenia între minus două și zero grade Celsius, iar în Banat, Crișana și 

Muntenia între zero și 3 grade Celsius. 

 

Cantitățile lunare de precipitații vor înregistra, în decembrie, valori peste mediile multianuale în 

centrul, vestul și local în sudul și sud-estul țării, iar în restul teritoriului acestea vor fi normale. 

Media multianuală lunară a precipitațiilor, pentru luna decembrie, este de 44,8 l/mp, luându-se în 

considerare intervalul de referință 1981-2010. Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate în 

Maramureș (până la 92 l/mp), Oltenia (până la 87 l/mp), Banat și Crișana (între 45 și 70 l/mp). 

 

 

IANUARIE 

În ianuarie 2016, valorile termice se vor situa, în general, în apropierea mediilor climatologice 

(de—2,1 grade Celsius) în centrul, nordul și local în vestul țării. În rest, valorile de temperatură pot 

fi peste norme. Cele mai scăzute temperaturi medii se vor înregistra în zona Transilvaniei și 

Moldovei, între—6 și—7 grade Celsius, iar cele mai ridicate în Dobrogea, între—1 și două grade 

Celsius. 

 

În privința precipitațiilor, prognoza ANM relevă că acestea vor fi, în ianuarie, apropiate de mediile 

multianuale în estul, sud-estul și sudul țării, iar în restul regiunilor vor avea o tendință de excedent. 

http://www.agerpres.ro/mediu/2015/11/27/valori-de-temperatura-normale-si-precipitatii-cu-tendinta-de-excedent-in-perioada-decembrie-2015-februarie-2016-anm--14-02-41
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Cele mai mari cantități de precipitații se vor consemna în Maramureș (până la 74 l/mp), Oltenia (57 

l/mp), Banat și Crișana (câte 54 l/mp). 

 

FEBRUARIE 

În ultima lună de iarnă, estimările meteorologilor arată că temperatura medie lunară a aerului se va 

situa, în general, în limite apropiate de mediile climatologice, cu excepția sud-estului, sudului și, 

local, vestului țării, unde valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale. Media multianuală 

a lunii februarie se situează la—1 grade Celsius. Temperaturile medii vor fi cuprinse între—5 și 

zero grade Celsius în Transilvania și Moldova, între—6 și—1 grad Celsius în Moldova, respectiv 

între—2 și zero grade Celsius în Muntenia și între zero și două grade Celsius, în Banat și Dobrogea. 

 

Pe de altă parte, cantitățile lunare de precipitații vor prezenta, în general, o tendință spre excedent, 

mai puțin în estul, sud-estul și local sudul țării, unde acestea vor fi apropiate de mediile multianuale, 

de 31,6 l/mp. Zonele Banatului, Crișanei, Maramureșului și Olteniei vor prezenta cantități de 

precipitații de peste 50 l/mp. 

 

Estimările sezoniere sunt realizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată 

(ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%. 
sursa: http://www.realitatea.net/cat-de-frig-va-fi-de-craciun-i-de-revelion-prognoza-meteo-pe-trei-

luni_1839134.html#ixzz3smDC7EZC  

 

 
 Magic National 

  

Lume, lume…. Naționalul râde, cântă și dansează într-un spectacol-eveniment, un concert teatral, 

un prilej de a vă întoarce către bucuria unei muzici mereu nouă și nostalgică. Cu un aer retro, dar pe 

ritmuri moderne, spectacolul-concert aduce pe scenă actori de marcă, fără mască, doar cu… muzica 

lor. 

 

Vom descoperi o Edith Piaf cântată magnific de Anca Sigartău, o vom reîntâlni pe Tania Popa în 

fragmente pasionale din marele repertoriu rusesc, iar aerul Bucureștiului interbelic va răsuna în 

romanțele spuse misterios de Aylin Cadâr. 

 

Medeea Marinescu și Marius Manole propun o călătorie artistică, ce ne va desprinde de cotidianul 

asurzitor și ne va conduce spre lumea muzicii calde și a cuvintelor șoptite.  

 

Istvan Teglas, Eduard Adam și Lari Giorgescu vor spune povești de viață și artă… dincolo de 

cuvinte: pantomimă, improvizație, momente coregrafice. 

 

Cei mai tineri actori din trupa Naționalului, Emilian Mârnea, Petre Ancuța și Florin Călbăjos vă vor 

surprinde cu cel mai scurt, vesel, ritmat concert, unde și-au luat ca parteneri câteva zeci de 

instrumente. 

 

Amfitrionul și regizorul serii este Ion Caramitru… Și el ne promite o surpriză-muzicală în 

interpretarea sa. 

http://www.realitatea.net/cat-de-frig-va-fi-de-craciun-i-de-revelion-prognoza-meteo-pe-trei-luni_1839134.html#ixzz3smDC7EZC
http://www.realitatea.net/cat-de-frig-va-fi-de-craciun-i-de-revelion-prognoza-meteo-pe-trei-luni_1839134.html#ixzz3smDC7EZC
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Înainte de Crăciun, vă invităm la Magic National pe ritmurile pline de viață și de optimism 

inventate de Emy Drăgoi, muzicianul-lăutar supranumit în Franța… Regele jazzului la acordeon. 

Date: 19 si 20 decembrie, Sala Mare, TNB (preț bilet 80 lei, 60 lei, 30 lei). 
sursa: www.tnb.ro 

 

 

 Toti pentru unul, unul pentru toti! 

 

și așteptați-l cu încredere pe Moș Nicolae.... 

 

 


